
Přívaloqý déšť zap|avil na Hranicl<u sI<|epy, zahrady i cesty
opět je tam polláp Bezc

jrnenný potok' na ]ehoŽ zlád.
nost sl v dobé velkých deŠťů
lidé stěŽovali jiŽ nékotiklát'
Teď ukázat svou silu zno\'u'
,,Pršelo sotva pt hodiny a vo-
da se tadr_ vylila a zaplavila
sldepy i přizemj některých
domú' v jednu chví]i dosaho
vala aŽ pillnetrové vyŠky.''
lopsa1a úlerni udá]osti jedna
, postiŽených' Jaroslava I1o'
Éková'''Měsio jiŽ ale upozor'
nilo vlastnikv pozemku, aby
potok a jeho oko]i udrŽovali.''
poukáza] m]uvČi Hranic Petr
Bakovský'

PřenrŠenj !ýuky si útefni
bouřka vyŽádala na učilišti
s|i€í]ni pnlm!sl''vE škU]v
(sPs] do jehoŽ á.eálir nJncsla
i velké množstvi bláta' P|o.
blém s tim' jak se suchou no.
hou dostat domú. ŤeŠili ovŠem
i ]idé z lokalily pod Domovem
s€niofil, kaln se vodapiivalila
, pollaluk.

Bláto na dvoÍe mé]i také ti
déve skalni ulici \'odajimho

..''{.'r5€ý'. . -.|

BEZEJMEI{NÝ PoToK vodu a b|áto uk|í4|i v Hťfiicích ze svých Íoz€n*ů na u|icích Tep|ická' PáÉýánská a
Dobrovského' opětje tam PotráPiI Bézejmnný potok Foto: DdriuJa| Rot@kI

lam Daplavila ze sousednÍho
pole' které uŽ je nÓko]tk lel
neudrŽované' Před ldv tam
měl púvodni najitel v p]ánu
posiavit kaskádovité byto!é
domy' l ozději Zase donlky.o
dilnlé. ale zatim vŽdycky zu
s|alo jen u projektu' '.Před
dvéma ]ety to tady zÓástiZofa.
]i a od tÓ doby se na tom po]i
nic nedéje' A přj kaŽdÓm ve|
kéin deŠti máne nl dvořc a v
garáŽi nejen vodu. alť i jÍl,
který se jen velni lčŽko ukli
zi, konstatoval vladimir
Hajzner. Stejnou situaci jako
v úterý zaŽi\ piedtim se svou
Ženou uŽ asi h.ikrát' '.Pop.vé
to by]a katastr.ofa' \'lě]i jsme
bláto skoro aŽ po kohriky, Do
kud by]o mokré' nedalo se s
nim nic dělat' a kdyŽ Llschlo'
práŠi]o se z néj a na bctonu dr.
Želo jako přilepenÓ,.. popsal

Podl€ nÓj by bylo Íeš€Dirn
návýŠit a zpelnit kamenitou
cestu' která vedemezi polem a
domky' Pomoblo by prý také
upravjl jejj spád. .'NáIn se'n

to1i2 loda tletcČe jen z po] e. rk'
tak.1 2 p'ilczdové cesl\' od ne
nocDice,.' poukáza] na da]ši
ploblén1 \.e ska]nl ulici Haj

si|éna. ktcfá se fozezlréla
kolem pul třali odl oledDe.
svo]ávata do akce dobrcvolné
hasi.e. ktcii spécha]i na po
lnoc profesioná]um' Ti n.]i
totiŽ p]llc l'uce p|áce s Čelpá
nim vody .'V }rěti pl.ipade.h
aerpali \,odLr ze sklepa.je.lnou
Ze ýLldllv a }rak je 7anrěstnal
oplach k.rmuD ika. i a doniu od
bláia.'' il)foťnU!a] dispc.cI
llasi.ského zá.hlann.ho sLjo
ruolonrouckého kŘjo'..Ch1i
]i bychom moc podéko!:lt
hasičum z Hlanic a opatovjc.
kleřj Daši škole v ulcfý odp{|
]edDe vý.azDi l oltrohli,.' !Y
jádI.iL ZáchnnáiLurl s\uj vdek
Llbof Hynaica ze SPS IlmDi
cť NIěýo poýiŽenýDr usty
svéh.] In]u\.Čiho !7ká7a1o, Že
pokud budou lolt'ebolat. za
j jsl i jirn opět vysoušeče'
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